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สรุปสาระสําคัญ
ร่าง แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต ระยะ 5 ปี 2561-2565)
(ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 และ 29 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2561)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ
การจัดทํายุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต อาศัยการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์สองด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งเป็นมุมมองจากในสู่นอก (Inside Out) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ ซึ่งเป็นมุมมองจากนอกสู่ใน (Outside In) ดังมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ
เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของกองทุนประกันชีวิต โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT
(SWOT Analysis)
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
ผลการปฏิบัติงานของกองทุนประกันชีวิตที่โดดเด่น ได้แก่
1) กองทุนประกันชีวิต มีเงินสะสมรวมจํานวน 514,179,435.74 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
2) การจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความฯ จํานวน 1,205 ราย รวมเป็นเงินจํานวน 10,563,640.85 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
3) กองทุนประกันชีวิตมีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตและธุรกิจ
ประกันชีวิตร่ว มกับองค์กรต่างประเทศหรือ The International Forum of Insurance Guarantee
Schemes (IFIGS) มีสมาชิกจํานวน 19 ประเทศ
4) มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและบทบาทของกองทุนประกันชีวิตสู่สาธารณชนในวงกว้าง
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท
ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ประเมินผลโดยกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่ปี 2555-2560 คิดเป็นกว่าร้อยละ 4.0
(ระดับดี) มาโดยตลอด
การวิเคราะห์องค์การ เพื่อค้นหาสมรรถนะและศักยภาพขององค์การ เป็นการระบุจุดแข็ง (Strengths) และ
จุดอ่อน (Weaknesses) ของกองทุนประกันชีวิต โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model
ของ McKinsey และอาศัยข้อจากแหล่งมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานผลการประเมินองค์การ PMQA เป็นต้น ซึ่งสามารถ
สรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
o Structure (โครงสร้าง) กองทุนประกันชีวิต มีโครงสร้างการทํางาน หรือโครงสร้างการจัดองค์การใน
ระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่
o Strategy (กลยุทธ์) กองทุนประกันชีวิต มีการกําหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานไว้หรือไม่
o System (ระบบ) ระบบการทํางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
o Skill (ความชํ า นาญ) บุ ค ลากรมี ค วามเชี่ ย วชาญ หรื อ ชํ า นาญมากน้ อ ยเพี ย งใด มี ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
o Staff (บุค ลากร) บุ คลากรของกองทุ นประกันชี วิต มี ความพร้ อ มมากน้ อยเพี ยงใด และมีจํ านวน
เพียงพอหรือไม่
o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
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o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์การมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทําให้องค์การ
เข้มแข็งหรืออ่อนแอ
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการดําเนินงานของกองทุนประกันชีวิต ซึ่งการพัฒนา
ระบบสารสนเทศต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบเป็นจํานวนมากและต้องการผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําระบบที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานเพื่อให้รองรับกับการปฏิบัติงานขององค์การขนาดเล็ก ซึ่งจํานวนบุคลากรจํานวนจํากัด จึงต้อง
ขับเคลื่อนงานด้วยเทคโนโลยีและบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงการใช้เครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สอดรับกับนโยบาย และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เอาประกันชีวิต อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทุนประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิต
การวิเคราะห์องค์การสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การ เพื่อนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุ
สถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของกองทุนประกันชีวิตโดยอาศัยกรอบการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PESTE Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมือ งที่มี
ผลกระทบกับกองทุนประกันชีวิต
o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อกองทุนประกัน
ชีวิต
o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อกองทุนประกันชีวิต
o T-Technology เป็นการวิ เคราะห์แนวโน้ ม ของการพัฒนาด้ า นเทคโนโลยี ที่เ กี่ยวข้ องกับกองทุ น
ประกันชีวิต
o E-Environment เป็นการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อกองทุนประกันชีวิต
2. ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนประกันชีวิต
จากวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จะได้ผลสี่ด้าน แบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในสองด้าน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกสองด้าน ได้แก่
โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) หรือเรียกว่า SWOT ซึ่งสามารถนํามากําหนดประเด็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนประกันชีวิต โดยประมวลจากผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3-4
ตุลาคม 2561 สรุปประเด็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังนี้
2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)
ประกอบด้วย ประเด็นจุดแข็ง 6 ประเด็น ดังนี้
1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิตมีความแข็งแกร่ง มีความรู้และมีประสบการณ์
หลากหลาย ทําให้การพิจารณามีหลายมิติ การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและสามารถผลักดันทิศทาง
องค์กรตามแผนพัฒนาการประกันภัยของรัฐ
2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนประกันชีวิตมีความรู้พื้นฐานของงาน มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
3. กองทุนประกันชีวิตมีรายได้สม่ําเสมอ รายจ่ายต่ํา มีฐานะการเงินที่มั่นคง
4. กองทุนประกันชีวิตมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรที่มีวัตถุประสงค์
เดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทําให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบ เพิ่มทักษะ ในการพัฒนาองค์กร
และแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
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5. กองทุนมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนหรือผู้ถือกรมธรรม์ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รับรู้ถึงความคุ้มครองจากการ
เอาประกันฯ บทบาท ภารกิจและหน้าที่กองทุนประกันชีวิตมากขึ้น
6. การปฏิบัติงานของกองทุนประกันชีวิต มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทําให้ได้รับการเชื่อถือ
2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weakness : W)
ประกอบด้วย ประเด็นจุดอ่อน 7 ประเด็น ดังนี้
1. กองทุนประกันชีวิตมีอัตรากําลังจํากัด มีความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของงาน หากมีพนักงานคนใดคน
หนึ่งลาออก บุคลากรที่มีอยู่ไม่สามารถทดแทนงานที่มีลักษณะเป็นวิชาชีพเฉพาะได้
2. เงินกองทุนยังมีจํานวนไม่มากเมื่อเทียบกับขนาดของอุตสาหกรรมประกันฯ
3. จํานวนบุคลากรของกองทุนประกันชีวิต ที่มีอยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอหากมีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันฯ ของบริษัทประกันฯ หรือ เป็นช่วงเวลาภารกิจเร่งด่วน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด
หรือล่าช้าในการปฏิบัติงานได้
4. กองทุนประกันชีวิต ขาดโครงสร้างองค์การที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และความมั่นคง
ของบุคลากร ที่ชัดเจน ทําให้บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในอนาคตการทํางาน ซึ่งยังคงดําเนินการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
5. บุคลากรไม่เพียงพอในการทําหน้าที่ผู้ชําระบัญชี ทําให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (เช่น การชําระ
บัญชี) มีเงื่อนไขที่ปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากกองทุนประกันชีวิต มีบุคลากรและเครื่องมือไม่เพียงพอ อาจ
ทําให้ถูกฟ้องร้อง เรียกร้องค่าเสียหายได้
6. ระบบงาน (Hardware, Software, Peopleware, Dataware, Procedure) ของกองทุนประกั น ชี วิ ต
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก การเชื่อมโยงกันยาก และทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้
และยังไม่สามารถช่วยในการปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
7. ระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ยังไม่สามารถรองรับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่
ต้องปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน เนื่องจากบุคลากรบางส่วนมีอายุงานน้อย อีก
ทั้งบุคลากรมีการเปลี่ยนงานบ่อย
2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)
ประกอบด้วย ประเด็นโอกาส 8 ประเด็น ดังนี้
1. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เปิดโอกาสให้กองทุนประกันชีวิต สามารถ
กู้ยืมเงินมาชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้เอาประกันได้ ช่วยแก้ไขปัญหาการเงินในกรณีที่ไม่เพียงพอต่อการ
ชําระหนี้เมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต
2. มาตรการกํากับดูแลและดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ตามมาตรฐานสากลของสํานักงาน คปภ.
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันฯ โอกาสที่บริษัทประกันฯ ล้มละลายมีน้อยลง ลดความเสี่ยงของ
กองทุนในการชําระเงินคืนผู้ถือกรมธรรม์
3. กฎหมายว่าด้วยการประกันฯ กําหนดให้ บริษัทประกันฯ ต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามระบบธรรมาภิบาล และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพิ่มความโปร่งใส ในการประกอบธุรกิจ
ประกันฯ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกัน
4. กองทุนประกันชีวิตมีความสัมพันธ์กับองค์กร และกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันฯ ในต่างประเทศ ช่วย
ให้กองทุนมีมุมมองในการพัฒนาการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ถือกรมธรรม์ได้เหมาะสมและดี
ยิ่งขึ้น
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5. สังคมผู้สูงอายุ เป็นโอกาสให้ธุรกิจประกันฯ ขยายตัว
6. ภัยพิบัติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสให้ธุรกิจประกันฯ ขยายตัว
7. การจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต ช่วยให้มีหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ผู้เอาประกัน เพื่อ
เสริมความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
8. รัฐบาลมีนโยบายใช้ระบบประกันฯ ในการคุ้มครองประชาชนมากขึ้น การประกันสุขภาพ การประกัน
พืชผลทางการเกษตร เป็นต้น (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ)
2.4 ประเด็นอุปสรรค (Threats : T)
ประกอบด้วย ประเด็นอุปสรรค 9 ประเด็น ดังนี้
1. บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สําหรับประชาชนผู้เอา
ประกันหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกันฯ ในบางส่วน
2. ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลก ส่งผลรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง อาจกระทบต่อ
สถานะของบริษัทประกันฯ
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ให้ความสําคัญต่อกองทุนประกันชีวิต เนื่องจากยังไม่เคยเกิดกรณีที่บริษัท ประกันฯ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันฯ ทําให้ยังไม่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของกองทุนประกัน
ชีวิต
4. กฎหมายฯ (พรบ. กองทุ นหมุ นเวียน เช่ น ข้อตกลงของกรมบัญชี กลาง ไม่ สอดคล้ องกับโครงสร้ าง
อัตรากําลังของกองทุนประกันชีวิต) มีเงื่อนไขที่ทําให้กองทุนประกันชีวิต มีปัญหาในการดําเนินงาน
5. กฎหมายฯ ไม่ให้อํานาจกองทุนประกันชีวิต ในการเข้าถึงข้อมูล หรือฐานข้อมูลผู้เอาประกัน หรือ ธุรกิจ
ประกันฯ ทําให้กองทุนประกันชีวิต ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นมาก อาจมีผลทําให้ฐานะของธุรกิจประกันฯ แย่ลง
7. มีหน่วยงานและกฎหมาย (เช่น ร่าง พรบ. คุ้มครองทรัพย์ตกค้างฯ ยุทธศาสตร์ชาติ) ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับกองทุนประกันชีวิต เพิ่มมากขึ้น ให้นําเงินกองทุนไปตั้งไว้ที่อื่นหรือมีสภาพบังคับต้องถือปฏิบัติ
8. ประชาชนทั่วไป ไม่เชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันฯ ทําให้มีเงินส่งเข้ากองทุนประกันชีวิต น้อย
9. กฎหมายแต่งตั้งให้เป็นผู้ชําระบัญชี ทําให้กองทุนประกันมีภาระบัญชี
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3. ผลการวิเคราะห์ SWOT
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนประกันชีวติ ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภัยคุกคาม ในทุกๆ ประเด็น นํามาให้น้ําหนักความสําคัญว่าประเด็นใดความสําคัญมากที่สุดตามลําดับ โดย
ให้ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนประกันชีวิตจํานวน 10 ท่าน เป็นผู้ประเมิน ซึ่งผลการประเมินได้ดังนี้
3.1 น้ําหนักคะแนนของประเด็นจุดแข็ง
ประเด็นจุดแข็ง 6 ประเด็นที่มีน้ําหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้
ลําดับ
ที่

น้ําหนัก
ผลกระทบ

ประเด็นจุดแข็ง

S0101โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิตมีความแข็งแกร่ง มีความรู้และมี
1
8.73% ประสบการณ์หลากหลาย ทําให้การพิจารณามีหลายมิติ การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและสามารถผลักดัน
ทิศทางองค์กรตามแผนพัฒนาการประกันภัยของรัฐ
2
4.55% S0606การปฏิบัติงานของกองทุนประกัน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทําให้ได้รับการเชื่อถือ
S0404กองทุนประกันชีวิตมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรที่มี
3
3.64% วัตถุประสงค์เดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทําให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบ เพิ่มทักษะ ในการ
พัฒนาองค์กร และแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
4
1.82% S0303กองทุนประกันชีวิตมีรายได้สม่ําเสมอ รายจ่ายต่ํา มีฐานะการเงินที่มั่นคง
S0505กองทุนมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
5
1.45%
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนหรือผู้ถือกรมธรรม์ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รับรู้ถึงความคุ้มครองจาก
การเอาประกันฯ บทบาท ภารกิจและหน้าที่กองทุนประกันชีวิตมากขึ้น
S0202ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนประกันชีวิตมีความรู้พื้นฐานของงาน มีความรับผิดชอบ มีการ
6
0.36%
พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
(ที่มา: ประเมินโดยผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนประกันชีวิต จํานวน 10 คน)

3.2 น้ําหนักคะแนนของประเด็นจุดอ่อน
ประเด็นจุดอ่อน 7 ประเด็นที่มีน้ําหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้
ลําดับ
ที่

น้ําหนัก
ผลกระทบ

1

11.64%

2

10.36%

3

9.45%

4

8.73%

5

7.27%

6

7.09%

ประเด็นจุดอ่อน
W0107กองทุนประกันชีวิตมีอัตรากําลังจํากัด มีความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของงาน หากมีพนักงานคน
ใดคนหนึ่งลาออกบุคลากร ที่มีอยู่ไม่สามารถทดแทนงานที่มีลักษณะเป็นวิชาชีพเฉพาะได้
W0309จํานวนบุคลากรของกองทุนประกันชีวิต ที่มีอยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอหากมีการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันฯ ของบริษัทประกันฯ หรือ เป็นช่วงเวลางานเข้า ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด
หรือล่าช้าในการปฏิบัติงานได้
W0612ระบบงาน (Hardware, Software, Peopleware, Dataware, Procedure) ของกองทุนประกัน
ชีวิต ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก การเชื่อมโยงกันยาก และทําให้เกิดข้อผิดพลาด
ได้ และยังไม่สามารถช่วยในการปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
W0410กองทุนประกันชีวิต ขาดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และความ
มั่นคงของบุคลากร ที่ชัดเจน ทําให้บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในอนาคตการทํางาน ซึ่งยังคงดําเนินการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
W0208เงินกองทุนยังมีจํานวนไม่มากเมื่อเทียบกับขนาดของอุตสาหกรรมประกันฯ
W0511บุคลากรไม่เพียงพอในการทําหน้าที่ผู้ชําระบัญชี ทําให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (เช่น การ
ชําระบัญชี) มีเงื่อนไขที่ปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากกองทุนประกันชีวิต มีบุคลากรและเครื่องมือไม่เพียงพอ
อาจทําให้ถูกฟ้องร้อง เรียกร้องค่าเสียหายได้
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7

W0713ระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ยังไม่สามารถรองรับการพัฒนาสมรรถนะ
5.45% บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน เนื่องจากบุคลากรบางส่วนมีอายุงาน
น้อย อีกทั้งบุคลากรมีการเปลี่ยนงานบ่อย
(ที่มา: ประเมินโดยผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนประกันชีวิต จํานวน 10 คน)

3.3 น้ําหนักคะแนนของประเด็นโอกาส
ประเด็นโอกาส 8 ประเด็นที่มีน้ําหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

น้ําหนัก
ผลกระทบ

ประเด็นโอกาส

O0720การจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต ช่วยให้มีหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ผู้เอาประกัน
เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
O0417กองทุนประกันชีวิตมีความสัมพันธ์กับองค์กร และกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันฯ ในต่างประเทศ
2.36% ช่วยให้กองทุนมีมุมมองในการพัฒนาการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ถือกรมธรรม์ได้เหมาะสมและดี
ยิ่งขึ้น
O0114พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เปิดโอกาสให้กองทุนประกันชีวิต
1.09% สามารถกู้ยืมเงินมาชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้เอาประกันได้ ช่วยแก้ไขปัญหาการเงินในกรณีที่ไม่เพียงพอต่อ
การชําระหนี้เมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต
O08308. รัฐบาลมีนโยบายใช้ระบบประกันฯ ในการคุ้มครองประชาชนมากขึ้น การประกันสุขภาพ การ
0.18%
ประกันพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ)
0.18% O0518สังคมผู้สูงอายุ เป็นโอกาสให้ธุรกิจประกันฯ ขยายตัว
0.00% O0619ภัยพิบัติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสให้ธุรกิจประกันฯ ขยายตัว
O0316กฎหมายว่าด้วยการประกันฯ กําหนดให้บริษัทประกันฯ ต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งต้อง
0.00% ปฏิบัติตามระบบธรรมาภิบาล และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพิ่มความโปร่งใส ในการประกอบธุรกิจ
ประกันฯ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกัน
O0215มาตรการกํากับดูแลและดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ตามมาตรฐานสากลของสํานักงาน
0.00% คปภ. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันฯ โอกาสที่บริษัทประกันฯ ล้มละลายมีน้อยลง ลดความเสี่ยง
ของกองทุนในการชําระเงินคืนผู้ถือกรมธรรม์
(ที่มา: ประเมินโดยผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนประกันชีวิต จํานวน 10 คน)
2.91%

3.4 น้ําหนักคะแนนของประเด็นอุปสรรค
ประเด็นจุดอุปสรรค 9 ประเด็นที่มีน้ําหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้
ลําดับ น้ําหนัก
ที่ ผลกระทบ
1

3.45%

2

2.91%

3

2.91%

4

2.73%

5

0.36%

ประเด็นภัยคุกคาม
T0121บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สําหรับประชาชน
ผู้เอาประกันหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกันฯ ในบางส่วน
T0424กฎหมายฯ (พรบ. กองทุนหมุนเวียน เช่น ข้อตกลงของกรมบัญชีกลาง ไม่สอดคล้องกับโครงสร้าง
อัตรากําลังของกองทุนประกันชีวิต) มีเงื่อนไขที่ทําให้กองทุนประกันชีวิต มีปัญหาในการดําเนินงาน
T0323ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ให้ความสําคัญต่อกองทุนประกันชีวิต เนื่องจากยังไม่เคยเกิดกรณีที่บริษัท ประ
กันฯ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันฯ ทําให้ยังไม่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของกองทุนประกัน
ชีวิต
T0525กฎหมายฯ ไม่ให้อํานาจกองทุนประกันชีวิต ในการเข้าถึงข้อมูล หรือฐานข้อมูลผู้เอาประกัน หรือ
ธุรกิจประกันฯ ทําให้กองทุนประกันชีวิต ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
T0626เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นมาก อาจมีผลทําให้ฐานะของธุรกิจประกันฯ แย่ลง
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7
8
9

T0828ประชาชนทั่วไป ไม่เชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันฯ ทําให้มีเงินส่งเข้ากองทุนประกันชีวิต
น้อย
T0727มีหน่วยงานและกฎหมาย (เช่น ร่าง พรบ. คุ้มครองทรัพย์ตกค้างฯ ยุทธศาสตร์ชาติ) ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
0.18%
กับกองทุนประกันชีวิต เพิ่มมากขึ้น ให้นําเงินกองทุนไปตั้งไว้ที่อื่นหรือมีสภาพบังคับต้องถือปฏิบัติ
0.00% T0929กฎหมายแต่งตั้งให้เป็นผู้ชําระบัญชี ทําให้กองทุนประกันมีภาระบัญชี
T0222ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลก ส่งผลรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง อาจกระทบ
0.00%
ต่อสถานะของบริษัทประกันฯ
(ที่มา: ประเมินโดยผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนประกันชีวิต จํานวน 10 คน)
0.18%

4. ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์
กองทุนประกันชีวิตได้นําประเด็น SWOT ข้างต้นไปดําเนินการวิเคราะห์และประเมินในกลุ่มผู้บริหารและ
บุคลากรของกองทุนประกันชีวิต จํานวน 10 คน โดยได้น้ําหนักคะแนนในแต่ละประเด็น จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
สามารถนํามากําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกองทุนประกันชีวติ ดังนี้
o ประเด็นจุดอ่อน มีน้ําหนักคะแนนรวมสูงสุด เป็นลําดับแรก จํานวน 330 คะแนน หรือร้อยละ 60.00
ของคะแนนทั้งหมด
o ประเด็นแข็ง มีน้ําหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นลําดับที่ 2 จํานวน 113 คะแนน หรือร้อยละ 20.55
ของคะแนนทั้งหมด
o ประเด็นภัยคุกคาม มีน้ําหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นลําดับที่ 3 จํานวน 70 คะแนน หรือร้อยละ
12.73 ของคะแนนทั้งหมด
o ประเด็นโอกาส มีน้ําหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นลําดับที่ 4 จํานวน 37 คะแนน หรือร้อยละ 6.73
ของคะแนนทั้งหมด
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของกองทุนประกันชีวิต ตกอยู่ในตําแหน่ง “เชิงรับ” โดยมีสัดส่วน
SO:WT = 0.18:1.00 ดังแสดงได้ในรูปภาพที่ 1 เพื่อปรับตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ให้อยู่ในตํ าแหน่ งที่ ได้เปรี ย บใน
อนาคต จึงต้องกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยการ “กําจัดจุดอ่อน” และการ “พลิกภัยคุกคามเป็นโอกาส” หรือ
“พลิกวิกฤต” กล่าวคือ การกําจัดจุดอ่อนด้วย “ขับเคลื่อนกองทุนประกันชีวิต โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” การ
พลิกวิกฤตด้วย “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันชีวิต” และการช้อนโอกาสด้วย “สร้างความเชื่อมั่น และ
ศรัทธาในระบบประกันชีวิต” ซึ่งทําให้กองทุนประกันชีวิตอยู่ในตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ “เชิงรุก” โดยมีสัดส่วน
SO:WT = 8.75:1.00 ดังแสดงในรูปภาพที่ 2 ทําให้สามารถสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุก และสร้างความได้เปรียบต่อไป
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รูปภาพที่ 1 ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของกองทุนประกันชีวิต

(ที่มา: ประเมินโดยผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนประกันชีวิต จํานวน 10 คน)

รูปภาพที่ 2 ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์หลังจากการท้าทายของกองทุนประกันชีวิต

(ที่มา: ประเมินโดยผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนประกันชีวิต จํานวน 10 คน)
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รูปภาพที่ 3 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์
จากผลการดําเนินการข้างต้น สามารถกําหนด (ร่าง) สรุปสาระสําคัญของกองทุนประกันชีวิต ต่อไปนี้
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ผลการการวิเคราะห์และประเมินเชิงยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนประกันชีวิตนี้ จัดทําขึ้นโดยมีก ารศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มี
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทําโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ มีการนําเข้าข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วม
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของร่างแผนฯ ของกองทุนประกันชีวิต ดังนี้
พันธกิจ (Mission Statement)
พันธกิจ คือ การระบุความประสงค์ (Purpose) ของกองทุนประกันชีวิตที่แสดงถึงความจําเป็นในการจัดตั้ง
และดํารงอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากวิสัยทัศน์ในประเด็นที่เป็นจุดมุ่ งหมายในปั จจุบัน (ไม่ระบุภาพ
อนาคต) เพื่อให้การกําหนดพันธกิจมีความกระชับ สื่อสารเข้าใจง่าย จึงกําหนดเป็นข้อความพันธกิจ ได้ดังนี้
1) เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิต และการประกันชีวิต เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของ
ธุรกิจประกันชีวิต
2) บริหารเงินกองทุน ให้มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัย
3) พร้อมดําเนินการชําระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชําระบัญชี
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถสื่อสารให้เกิดยอมรับและปลูกฝังในจิตสํานึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง สะท้อนให้เห็นถึง
ความสําเร็จ วิสัยทัศน์เป็นหลักสําคัญของยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก และพันธกิจของกองทุนประกันชีวิต
โดยวิสัยทัศน์ กําหนดได้ดังนี้

“กองทุ น ประกั น ชี วิ ต เป็ น ที่ พึ่ ง ของผู้ เ อาประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต มั่ น คง ยั่ ง ยื น
และมีความสามารถในการแข่งขัน”
จุดมุ่งหมาย (Goals) ของวิสัยทัศน์
เป็นที่พึ่งของผู้เอาประกันภัย มีจุดมุ่งหมาย คือ (เช่น ผู้เอาประกันชีวิตทุกรายได้รับความคุ้มครอง ตามสิทธิ
ที่กฎหมายกําหนด หากบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ)
ธุรกิจประกันชีวิตมั่นคง มีจุดมุ่งหมาย คือ (ธุรกิจประกันภัยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ได้รับองค์ความรู้ในการ
ดําเนินการธุรกิจและการส่งเสริมให้มีความมั่นคงจากกองทุนประกันชีวิต)
ธุรกิจประกันชีวิตยั่งยืน มีจุดมุ่งหมาย คือ (ธุรกิจประกันภัยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ได้รับองค์ความรู้ในการ
ดําเนินการธุรกิจและการส่งเสริมให้มีความยั่งยืนจากกองทุนประกันชีวิต)
ธุรกิจประกันชีวิตมีความสามารถในการแข่งขัน มีจุดมุ่งหมาย คือ (ธุรกิจประกันภัยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
ได้รับองค์ความรู้ในการดําเนินการธุรกิจและการส่งเสริมให้มีความสามารถในการแข่งขันจากกองทุนประกันชีวิต)
***องค์ความรู้ หมายถึง ผลการวิจัย, ส่งเสริม โดยการเผยแพร่ผลวิจัย ประชาสัมพันธ์ มอบทุน***
สรุปภาพรวม เมื่อบรรลุวิสัยทัศน์แล้วประชาชนและสังคมไทยมีความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันชีวิตของ
ไทย จะทําให้มูลค่าของธุรกิจประกันชีวิตสูงขึ้นและส่งผลต่อ GDP ของประเทศสูงขึ้น
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ค่านิยมหลัก (Values)
กองทุนประกันชีวิตจะต้องมีและแสดงจุดยืนอันเป็นหลักการสําคัญของการดําเนินงาน และเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมหลัก ที่ส่งเสริมและสนับสนุนความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ กําหนดค่านิยมหลักของกองทุน
ประกันชีวิต ไว้ “LIF” ดังนี้
L = Learning Organization เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
I = Integrity มีคุณธรรมและจริยธรรม
F = Focus on Quality & Flexibility ทํางานอย่างมีคุณภาพและสามารถปรับตัวตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes)
การดําเนินการตามพันธกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่ต้องการใน
อนาคต ได้ แก่ วิสั ยทัศน์ อาศั ยแนวทางที่มุ่ง เน้ นสู่ความสํ าเร็จตามวิสั ยทัศ น์ ซึ่ งเรียกว่ า “ประเด็นยุ ทธศาสตร์ ”
(Strategic Themes) หรื อเป็น “แผนที่ นําทาง” (Roadmap) เพื่อไปสู่ เป้ าหมายปลายทางที่กํ าหนดไว้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่กําหนดมาจากการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ การท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และการ
สังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาในระบบประกันชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนกองทุนประกันชีวิตโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันชีวิต
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การดําเนินงาน
แผนยุ ท ธศาสตร์ แ สดงจุ ด มุ่ ง หมายทั้ ง ในระยะยาวและระยะสั้ น รวมทั้ ง การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์
(Objectives) เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดได้อย่างเป็นวัตถุวิสัย และมีตัวชี้วัดที่มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนให้เกิดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งอาจใช้วิธีการเขียนจุดมุ่งหมายในลักษณะแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) บนพื้นฐานของบัตร
คะแนนสมดุ ล หรื อ BSC (Balanced Scorecard) ซึ่ ง มี 4 มิ ติ คื อ ประสิ ท ธิ ผ ลตามพั น ธกิ จ คุ ณ ภาพการบริ ก าร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์การ ดังนี้

หน้า 11

ร่าง แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต ระยะ 5 ปี 2561-2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาในระบบประกันชีวิต
ค่าเป้าหมาย

การพัฒนาองค์การ

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

คุณภาพ
การบริการ

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

มิติ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

61

62

63

64

65

กลยุทธ์

1. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และมี
ทัศนคติที่ดีต่อระบบประกันภัย

1.1 ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
ระบบประกันภัย

60

65

70

75

80

1) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์
2) ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความเชื่อมั่น

2. ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจในการให้บริการของ
กองทุนฯ
3. มีกระบวนการทํางานที่ถูกต้อง
สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ สะดวก
รวดเร็ว

50

55

60

65

70

3) ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความพึงพอใจ
4) Contract – Out เพื่อสร้างความพึงพอใจ

3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการ
ทํางานให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน
3.2 ความสําเร็จในการมีคู่มือการชําระบัญชี หาก
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชําระบัญชี กรณีบริษัท
ประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาต
4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา Core
Competency

1

2

3

4

5

5) Contract – Out เพื่อสร้างกระบวนการงานที่ดี

1

2

3

4

5

6) Contract – Out เพื่อสร้างกระบวนงานที่ดี

1

2

3

4

5

7) Contract – Out เพื่อการพัฒนาองค์การ

1

2

3

4

5

8) Contract – Out เพื่อการพัฒนาองค์การ

1

2

3

4

5

9) ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์การ

1

2

3

4

5

10)
11)
12)
13)

4. บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ และมีบุคลิกภาพที่
ดี (Core Competency)
5. บุคลากรต้องมีความรู้ความชํานาญ 5.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ในงานที่ปฏิบัติ (Functional
Functional Competency
Competency)
6. มีเทคโนโลยีที่พร้อมใช้
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยี
7. Happy work place (องค์การ
แห่งความสุข)

7.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ

ส่งเสริมแรงจูงใจด้านค่าตอบแทน ความก้าวหน้า
การปรับปรุงโครงสร้าง
วางระบบ HR ใหม่
ปรับปรุงกฏระเบียบภายใน และฐานข้อมูล
กองทุนฯ

หน้า 12

ร่าง แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต ระยะ 5 ปี 2561-2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนกองทุนประกันชีวิตโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การพัฒนาองค์การ

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

คุณภาพ
การบริการ

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

มิติ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

1. สังคมเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์จากกองทุน
ประกันชีวิต ผ่านช่องทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

61

62

63

64

65

1.1 ร้อยละการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์จากกองทุนประชีวิต ผ่าน
ช่องทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขึ้นจากปี
ฐาน เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
1.2 ร้อยละของผู้ที่เข้าใจสิทธิประโยชน์ต่อผู้
เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันชีวิต
เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
2.1 ร้อยละของผู้ที่ยื่นขอรับเงินผ่านระบบ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขึ้นจากปีฐาน

10

15

20

25

30

1) ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูล

5

10

15

20

25

2) Contract – Out เพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูล

0

5

10

15

20

3) Contract – Out เพื่อสร้างความพึงพอใจ
4) ระบบตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุ
ความ

3. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ

1

2

3

4

5

5) Contract – Out เพื่สร้างระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
6) ระบบตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุ
ความ

4. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

4.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

1

2

3

4

5

7) Contract – Out เพื่อการพัฒนาองค์การ

5. มีเครื่องมือที่ทันสมัย และเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทุน
ประกันชีวิต

5.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยและพร้อมปฏิบัติภารกิจ
ของกองทุนประกันชีวิต

1

2

3

4

5

8) Contract – Out เพื่อการพัฒนาองค์การ

2. เจ้าหนี้ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ได้รับความคุ้มครองจากกองทุน
ประกันชีวิต ผ่านระบบเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
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ร่าง แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต ระยะ 5 ปี 2561-2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันชีวิต

การพัฒนาองค์การ

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

คุณภาพการบริการ

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

มิติ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

61

62

63

64

65

5

10

15

20

25

1) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์

2. การส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างรัฐ 2.1 ร้อยละความสําเร็จในการร่วมมือและ
เอกชน และประชาชนในระบบประกัน ช่วยเหลือกันระหว่างเครือข่าย
ชีวิต

5

10

15

20

25

2) พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายในและต่างประเทศ

3. มีเครือข่ายเป็นช่องทางให้เข้าถึง
ข้อมูลความคุ้มครองสิทธิประโยชน์
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ประกันชีวิตานเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานความเสี่ยงตาม SIMPLE (
patient safety goal)
4. มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ

3.1 ความสําเร็จในการมีเครือข่ายภาคเอกชน/
รัฐ/ประชาชน (แห่ง)

3

4.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการ
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ( เช่น one stop
service)

1

2

3

4

5

4) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์
5) วางระบบเทคโนโลยีใหม่ ให้เป็น 4.0

5.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสามารถในการ
ประสานงานที่ดี
6.1 ระดับความสําเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานเครือข่าย

5

10

15

20

25

6) Contract – Out เพื่อการพัฒนาองค์การ

1

2

3

4

5

7) ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์การ

1. ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลได้มากขึ้น

5. บุคลากรมีความสามารถในการ
ประสานงานที่ดี
6. มีเครื่องมือที่ทันสมัย และเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทุน
ประกันชีวิต

1.1 ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลกองทุน
ฯ ผ่านหน่วยงานเครือข่าย

4

5

6

7

3) เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือการประชาสัมพันธ์
องค์กร
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ร่าง แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต ระยะ 5 ปี 2561-2565)

กลยุทธ์และมาตรการ/โครงการสําคัญ
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์และตัวอย่างโครงการที่สําคัญ ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาในระบบประกันชีวิต
กลยุทธ์
1) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ภาพลักษณ์

1)
2)
3)
4)

5)

ตัวอย่างโครงการสําคัญ
โครงการนํา CEO พบประชาชนเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
CSR และจิตอาสา
โครงการจัดจ้างผลิตสื่อและ
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับประกัน
ชีวิตและบทบาทกองทุนผ่านสื่อ
ออนไลน์
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทเอกสาร วิทยุ โทรทัศน์
โครงการการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
และความโปร่งใส่ในการตรวจสอบของ
สตง.
โครงการพัฒนา App การให้บริการ
ข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว

2) ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความ
เชื่อมั่น

6)

3) ใชเทคโนโลยี 4.0 เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ

7)

4) ใช้เทคโนโลยี 4.0 เพื่อการ
พัฒนาองค์การ

8) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ

5) Contract – Out เพื่อสร้าง
กระบวนงานที่ดี

9) โครงการจัดจ้างทํา counter service

6) Contract – Out เพื่อการ
พัฒนาองค์การ

ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน
แผนงาน
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์และพัสดุ

ประชาสัมพันธ์
การเงินและบัญชี
IT
IT

กองทุน (งานสารบรรณ พัสดุ การเงิน
บัญชี งบประมาณ งานบุคคล)

(จ่ายเงินแทนกองทุน)
10) โครงการจัดทําระบบการยื่นคําขอรับ
ชําระหนี้ กรณีบริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตฯ
11) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ
กองทุน (งานสารบรรณ พัสดุ การเงิน
บัญชี งบประมาณ งานบุคคล)
12) โครงการพัฒนาระบบการจ่ายเงินล่วง
พ้นอายุความ
13) โครงการมาตรฐาน COSO
14) โครงการฝึกอบรมและจัดทําคู่มือการ
ชําระบัญชีฯ

การเงิน
IT และคุ้มครองสิทธิ
IT และแผนงาน
IT
ตน.
คุ้มครองสิทธิ
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15) โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

HR

7) ส่งเสริมแรงจูงใจด้าน
ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า
8) การปรับปรุงโครงสร้าง

การเสริมบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีใน
การทํางาน
16) โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรตามสาย HR
งาน
HR
17) โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
เงินเดือน
18) โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างองค์กร HR

9) วางระบบ HR ใหม่

19) โครงการจัดทําแผนทรัพยากรบุคคล

10) ปรับปรุงกฏระเบียบภายใน
และฐานข้อมูลกองทุน

20) โครงการทบทวนหรือปรับปรุงระเบียบ HR

HR

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ภายในของกองทุน
ประกันชีวิต

หมายเหตุ : ในแต่ละกลยุทธ์ สามารถมีโครงการเพิ่มเติมได้อีกภายหลัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนกองทุนประกันชีวิตโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุทธ์
1) ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการ
เข้าถึงข้อมูล

2) Contract – Out เพื่อสร้าง
การเข้าถึงข้อมูล

3) Contract – Out เพื่อสร้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย

ตัวอย่างโครงการสําคัญ
1) โครงการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนประกัน
ชีวิตผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน
2) โครงการจัดจ้างผลิตสื่อและ
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับประกัน
ชีวิตและบทบาทกองทุนผ่านสื่อ
ออนไลน์
3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ
กองทุน (งานสารบรรณ พัสดุ การเงิน
บัญชี งบประมาณ งานบุคคล)

4) Contract – Out เพื่อการ
พัฒนาองค์การ

4) โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่

5) ระบบตามหาเจ้าของเงิน
กรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

5) โครงการพัฒนาระบบการจ่ายเงิน

ผู้รับผิดชอบ
IT

ประชาสัมพันธ์

การเงิน IT

HR

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
กองทุน
IT และคุ้มครองสิทธิ

หมายเหตุ : ในแต่ละกลยุทธ์ สามารถมีโครงการเพิ่มเติมได้อีกภายหลัง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันชีวิต
กลยุทธ์
1) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ภาพลักษณ์

ตัวอย่างโครงการสําคัญ
1) โครงการจัดจ้างผลิตสื่อและ
ประชาสัมพันธ์การประกันชีวิตและ
บทบาทกองทุนประกันชีวิตผ่านระบบ
ออนไลน์
2) โครงการความร่วมมือระหว่างกองทุน
กับเครือข่าย (ร่วมกิจกรรม งานวิจัย
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้)
3) พัโครงการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนประกัน
ชีวิตผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ผู้รับผิดชอบ
ประชาสมพันธ์

3) เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

4) โครงการประชาสัมพันธ์ของกองทุน

ประชาสัมพันธ์

4) วางระบบเทคโนโลยีใหม่ ให้
เป็น 4.0

5) โครงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้วย

2) พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายใน
และต่างประเทศ

5) Contract – Out เพื่อการ
พัฒนาองค์การ
6) ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
องค์การ

ประชาสมพันธ์
แผนงาน และประชาสัมพันธ์

ประกันชีวิตผ่านเครือข่ายความร่วมมือ

IT

ระบบเทคโนโลยีระหว่างกองทุนกับ
เครือข่าย
6) โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ HR
การเสริมบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีใน
การทํางาน
IT
7) โครงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้วย
ระบบเทคโนโลยีระหว่างกองทุนกับ
เครือข่าย

หมายเหตุ : ในแต่ละกลยุทธ์ สามารถมีโครงการเพิ่มเติมได้อีกภายหลัง
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิตครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากภาครัฐ เอกชนและประชาชน ซึ่งมีส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ข้อมูลความ
คิดเห็นในครั้งนี้กองทุนประกันชีวิตจะนํามาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนและแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เพื่อพิจารณา และหลังจากนั้นจะได้มีการ
ดําเนินงาน กํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป
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